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Eberg barnehager - tilsyn 22.1.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. - varsel om pålegg  

 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 22.1.2015 

tilsyn ved Eberg barnehager (Teglverket barnehage, Vesletun barnehage og Lidarende barnehage).   

 

Tilstede ved befaringen var:  

Heidi Kiel, enhetsleder 

Ingrid G. Blomlie, fagleder 

Elene Westerum, prosjektleder vedlikehold Trondheim eiendom 

Thomas Haugan, driftsoperatør Trondheim eiendom 

 

Fra miljøenheten møtte: 

Elin Grønvold Aunet, rådgiver 

Rune Berg, rådgiver 

 

Bakgrunn for tilsynet:  

Formålet med tilsynet 22.01.15 var å gjennomgå barnehagens internkontrollsystem og vurdere 

barnehagens fremlagte dokumentasjon. Tilsynet omfattet også en gjennomgang av barnhagens 

tidligere godkjenning.  

 

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v.: 

 

  Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial. 

 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Miljøenheten 

Vår referanse 

14/57282 

Vår dato 

20.02.2015 

 

  

46470/15 

 

Regelverk: 

 Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

Beskrivelse av barnehagene 

Eberg barnehager består av 3 hus. Husene har til sammen ca. 160 barn og 43 ansatte. Lidarende 

barnehage har adressa Østre Berg 17. Åpnet høsten 2006 og er en basebarnehage. Det er en 

småbarnsbase med barn i alderen 1-3 år og en storbarnsbase med barn i alderen 3-6 år. Teglverket 

barnehage har adresse Teglverket 98 og åpnet høsten 1987. Barnehagen har en 

småbarnsbase med barn i alderen 1-3 år og en storbarnsbase med barn i alderen 3-6 år. 

Vesletun barnehage ligger i Jonsvannsveien 115 og åpnet i 1981. Barnehagen har 2 barnegrupper. 

”Gul” som har barn i alderen 1-3 år og ”Blå” har barn i alderen 3-6 år. 

1. Internkontroll 
 

Forskriftens implementering i virksomhetens internkontrollsystem 

Eberg barnehager har utnevnt en internkontrollansvalig. Internkontrollrutinene er lagt inn i 

kvaliteket i tillegg til at de er lagt inn i egne permer på hver avdeling med sjekklister og rutiner. 

Rutinene er signert og datert, og gjennomgås/revideres hver høst før det foretas en gjennomgang 

med personalet.  

 

Avvikshåndtering 

Det er ikke utarbeidet en egen avviksrutine i internkontrollsystemet, men en egen instruks er 

utarbeidet som er sendt på e-post til alle ansatte. Denne instruksen ble ikke kontrollert ved 

befaringen, men miljøenheten påpeker at alle styrende dokumenter må inn i kvalitetsystemet. 

Avvikene meldes i kvaliteket. Det er også lagt til rette for at ansatte kan varsle avvik på 

mobiltelefon.  

 

Revisjon av rutiner og formidling til ansatte 

Barnehagen gjennomgår internkontrollen på høsten hvert år, med en påfølgende gjennomgang med 

de ansatte. Det er utarbeidet egen perm for nytilsatte hvor all relevant informasjon er samlet. 

 

Barnehagen har utarbeidet et årshjul for HMS-arbeidet med hovedfokus på arbeidstakere. 

Barnehagen bør også synliggjøre alle systematiske kontroller og gjennomganger som har betydning 

for barnas arbeidsmiljø i et slikt årshjul. Punkter som bør fastsettes på årshjulet er brannøvelser, 

førstehjelpsopplæring, vernerunder med fokus på barns arbeidsmiljø og sikkerhet, kontroll av 

lekeplassutstyr, gjennomgang av meldte avvik og skademeldinger, gjennomgang av rutiner for å 

ivareta barnas arbeidsmiljø, og bygningsmessige kontroller (ventilasjon, bygningsteknisk 

gjennomgang, brannalarmanlegg etc).   

 

Barnehagen bør i tillegg foreta en årlig gjenomgang av siste års avvik for å avdekke om gjentatte 

hendelser gir behov for prosedyreendringer i internkontrollsystemet, for å avdekke trender samt for 

å gi en erfaringstilbakeføring. Denne rutinen bør skriftliggjøres og synliggjøres i barnehagenes 

prosedyrebeskrivelse for avvikshåndtering og på årshjul for HMS.  
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HMS-runder, karlegging av barnas arbeidsmiljø. 

Det gjennomføres vernerunde årlig. Denne runden har hovedfokus på de ansattes miljø 

(arbeidsmiljøloven), og selv om mange av sjekkpunktene vil være felles med barnas arbeidsmiljø, 

bør sjekklisten også inneholde elementer som er særegne for barn (skåldesperre, oppbevaring av 

skarpe gjenstander, inneklima, lys- og lydforhold, etc), slik at dette også blir en del av fokuset. Det 

ble opplyst at slike forhold også blir sett på ved vernerunder, men det dokumenteres ikke i 

sjekklisten.  

Driftsoperatør gjennomfører også en byggsikkerhetsrunde som er innom flere sjekkpunkter relevant 

for barns sikkerhet. Kommunens lekeplasskontrollører foretar kontroll av barnehagens 

lekeplassutstyr en gang hvert år. Det er uføret en slik kontroll for 2014, men barnehagen har ikke 

mottatt dokumentasjon på dette. Det ble opplyst at forholdene påpekte i denne rapporten skal være 

utbedret. 

 

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler 

 

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde. 

Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg 

om manglende skåldesikring av kjøkkenkraner på Lidarende og utslagsvask på Tegleverket. Det ble 

også funnet en hylle/reol på Tegleverket som ikke var tilstrekkelig sikret.    

 

Avvik 1: Vannkraner tilgjengelig for barn er ikke tilfredsstillende skåldesikret. Alle høye 

hyller var ikke tilstrekkelig sikret.  

Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke 

overskrider 38
o
C. Det må påsees at alle hyller er tilstrekkelig fastmontert til vegg. 

 

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og 

helsemessig beredskap. 

 

Miljøenhetens konklusjon 

Tilsynet viste at Eberg barnehage har etablert et internkontrollsystem med avvikssystem for 

oppfølging og forbedring av helse, miljø og sikkerhet som synes å tilfredsstille krav satt i forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet avdekket 1 avvik fra forskriften 

knyttet til sikkerhet, som må rettes.  

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 15.4.2015 på at avviket er rettet.  

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten 

å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i 

denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og 

Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting. 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Rune Berg 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 


